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ИЗМЕНE И ДППУНE КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНАТЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГЕ- 
ПРГАНИЗАЦИЈА ЕДУКАТИВНПГ ПУТПВАОА У ВЕЗИ С ПРПЈЕКТПМ „АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА 

И ТПЛЕРАНЦИЈЕ У ВПЈВПДИНИ“ ЈНМВ 1/2014 

 

На пснпву шлана 63. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), Кпмисија за 
јавну набавку пбразпвана Рещеоем ппкрајинскпг секретара за пбразпваое, управу и наципналне 
заједнице  брпј 128-404-116/2014 пд 7.04.2014.гпдине, припремила је 

Измене и дппуне Кпнкурсне дпкуменатције за јавну набавку мале вреднпсти услуге- прганизација 
едукативнпг путпваоа у вези с прпјектпм „Афирмација мултикултурализма и тплеранције у 

Впјвпдини“ ЈНМВ 1/2014 

У Кпнкурснпј дпкуменатцији за јавну набавку мале вреднпсти услуге-прганизација едукативнпг путпваоа 
у вези с прпјектпм „Афирмација мултикултурализма и тплеранције у Впјвпдини“ ЈНМВ 1/2014: 

1. на страни псам у ташки 1.2. кпја гласи: „Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у 
складу са шланпм 80. ЗЈН, ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. Став 1. 
Таш. 1) дп 4) закпна“, брище се ташка, ставља се запета и дпдају се реши: „а дпказ п испуоенпсти 
услпва из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за деп набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача. 
Акп је за извршеое дела јавне набавке чија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти јавне 
набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из члана 75. Став 1. Тачка 5. ЗЈН ппнуђач мпже 
дпказати испуоенпст  тпг услпва прекп ппдизвпђача кпјем је ппверип извршеое тпг дела 
набавке.“     

2. На страни 10 решеница: „Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђаш је дужан да за  
свакпг шлана групе дпстави наведене дпказе да испуоава услпве из шлана 75. Став 1. Таш. 1) дп 4) 
и шлана 75. Став 2.“ меоа се и гласи: „Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђаш је 
дужан да за  свакпг шлана групе дпстави наведене дпказе да испуоава услпве из шлана 75. Став 
1. Таш. 1) дп 5) и шлана 75. Став 2.“ 

3. На страни 10. у делу кпји гласи:“ Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је 
дужан да за ппдизвпђаша дпстави дпказе да испуоава услпве из шлана 75. Став 1. Таш. 1) дп 4) 
Закпна“ брище се ташка, ставља се запета и дпдају се реши: „а дпказ п испуоенпсти услпва из 
члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за деп набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача. Акп је за 
извршеое дела јавне набавке чија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти јавне набавке 
пптребнп испунити пбавезан услпв из члана 75. Став 1. Тачка 5. ЗЈН ппнуђач мпже дпказати 
испуоенпст  тпг услпва прекп ппдизвпђача кпјем је ппверип извршеое тпг дела набавке.“     

4. На страни 17, ташка 21.  дппуоава се следећим текстпм:  
 
„Такса за захтев за защтиту права ппднет у ппступку јавне набавке мале вреднпсти: 
 У ппступку јавне набавке мале вреднпсти такса изнпси 40.000 динара, без пбзира на тп: 



- да ли се захтевпм за защтиту права пспправају радое нарушипца предузете пре или ппсле истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда; 
- да ли је ппступак јавне набавке пбликпван пп партијама; 
- кплика је прпцеоена вреднпст јавне набавке; 
- кпликп изнпси ппнуђена цена ппнуђаша кпме је дпдељен угпвпр п јавнпј набавци. 
 
 Упутствп п уплати таксе из шлана 156. Закпна 
Чланпм 151. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прпписанп 
да захтев за защтиту права мпра да садржи, између псталпг, и пптврду п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН. 
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на пдређени рашун бучета Републике Србије уплати 
таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156. ЗЈН. 
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
1) Пптврда п изврщенпј уплати републишке административне таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи 
следеће: 
(1)  да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати републишке административне таксе (у пптврди мпра јаснп 
да буде истакнутп да је уплата таксе реализпвана и датум када је уплата таксе реализпвана); 
(3)  изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи; 
                       (4)  брпј рашуна бучета: 840-742221843-57; 
(5)  щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6)  ппзив на брпј: 97 50-016; 
(7)  сврха: републишка  административна  такса;  брпј или  другa  пзнакa јавне набавке на кпју се пднпси 
ппднети  захтев за защтиту права, кап и назив нарушипца; 
(8)  кприсник: бучет Републике Србије; 
(9)  назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена уплата 
републишке административне таксе; 
(10)  пптпис пвлащћенпг лица банке./ 
 
2) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или Ппщте, кпји 
садржи и друге напред ппменуте елементе пптврде п изврщенпј уплати републишке административне 
таксе, кап и назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена уплата републишке 
административне таксе;  
3) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, кпја садржи 
све напред ппменуте елементе, за ппднпсипце захтева за защтиту права (кприсници бучетских 
средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп псигураое и други кприсници 
јавних средстава) кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји 
се впди у Управи за трезпр; 
4) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све напред ппменуте елементе, за 
ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне 
банке Србије у складу са закпнпм и другим прпписпм. 
 
Измене и дппуне  Кпнкурсне дпкументације без пдлагаоа пбјавити на Ппрталу јавних набавки и 

интернет страници Нарушипца. 

Кпмисија:  

1.Мариус Рпщу 

2. Даниела Никплић 

3. Дијана Катпна  

 

 


